Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-05-29

Regionstyrelsen
Plats och tid

Borgsalen, klockan 09:00-16:00

Ledamöter

Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Elisabet Babic (M)
Gösta Bergenheim (M)
Kristina Karlsson (C)
Benny Strandberg (KD)
Tommy Rydfeldt (L)
Per Stané Persson (S)
Jonas Strand (S)
Therese Stoltz (S)
Patrik Thorsson Nilsson (S)
Erik Hellsborn (SD)
GunMarie Stenström (M) ersätter Mikaela Waltersson (M)
Per Stenberg (M) ersätter Christian Johansson (M)
Stina Isaksson (SD) ersätter Carita Boulwén (SD)

Ersättare

Carl-Johan Berthilsson (M) (Kl 09:00-13:20)
Petter Warnholtz (C) (Kl 10:15-14:15)
Niklas Mattsson (KD)
Ann Molander (L)
Camilla Gustafsson (S)
Agnes Hulthén (V)
Svein Henriksen (MP)

Övriga

Carita Boulwén (SD) (Kl 09:00-12:00, deltar vid förmiddagens
informationer), Cristine Karlsson (HR-direktör), Martin Engström
(hälso- och sjukvårdsdirektör), Stefan Sorpola (ekonomidirektör), Nina
Mårtensson (direktör), Anna Wallefors (tf kommunikationsdirektör),
Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Louise
Lindstedt (budgetchef) §§103-104, §114, Jan-Erik Martinsen (S)
(ordförande för Region Hallands revisor) §104, Gösta Gustafsson (L)
(ledamot för Region Hallands revisor) §104, Lena Olofsdotter (C)
(ledamot, Region Hallands revisorer) §104, Eva Hudin (V) (ledamot,
Region Hallands revisorer) §104, Kerstin Sikander (certifierad
kommunal revisor, PwC) §104, Per Karlsson (redovisningschef) §112,
Cathrin Nordander Tovstedt (utvecklare) §112, Lina Brandelius
(avdelningschef, regionfastigheter) §§118-123, Jan Törnell
(infrastrukturstrateg) §124, Åse Allberg (verksamhetschef, regional
utveckling) §124, Erik Hansson (strateg) §124, Anna Sköld (HRstrateg) §127, Johan Wessman (vd och chefredaktör,
Öresundsinstitutet) §128

Paragrafer

§§101-128

Utses att justera

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Justeringens plats och tid

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 2 av 3
Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Maria Fransson

Ordförande

........................................................................................................
Helene Andersson

Justerare

................................................
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 3 av 3

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Regionstyrelsen
2019-05-29

Organ
Sammanträdesdatum
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Protokollets förvaringsplats
Regionkontoret

Underskrift

.................................................

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

Ärendelista
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128

Justering
Godkännande av föredragningslistan
Inför revisorernas besök
Besök av revisorerna
Anmälan av utskottens protokoll
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 maj 2019
Ansvarsfrihet och årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Halland
Årsredovisning 2018 Region Hallands samförvaltade stiftelser
Demokratiberedningens revision av regionfullmäktiges arbetsordning
Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen
Region Halland Uppföljningsrapport 1 2019
Uppföljning av hälso- och sjukvårdsstrategin samt
kompetensförsörjningspolicyn
Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland
specialiserade öppenvård samt mål 2020
Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland närsjukvård
samt mål 2020
Åtgärder för att säkerställa driften i köken på Hallands sjukhus Varberg och
Halmstad fram till 2025
Förstudie gällande fastigheten Borgen 10 i Halmstad
Begäran om förstudie för verksamhetsanpassning/teknikinvesteringar,
Getinge vårdcentral – Getinge-Brogård 1:114
Anpassning av lokaler för Psykiatri - Vårdenhet Hyltebruk (Nittebo 1:89)
Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av byggnad i
samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem
Ekorren 4 , Ombyggnad för avfallsstation - Vapnöhöjden Halmstad
Förvärv av fastighet Fastarp 2:172 (del av) Varbergs kommun (Tvååker)
(tillägg till beslut)
Avsiktsförklaring Markarydsbanan
Svar på motion ang inför ett civilkuragepris
Region Hallands integration till patientorganisationerna
Politikerutbildning om arbetsgivaransvaret
Besök från Öresundsinstitutet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§101
Justering
RS190029
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 utse Lise-Lotte Bensköld Olsson att jämte ordföranden justera protokollet
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§102
Godkännande av föredragningslistan
RS190030
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 godkänna den utsända föredragningslistan
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§103
Inför revisorernas besök
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till handlingarna
Ärendet
Avstämning inför revisorernas besök.
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§104
Besök av revisorerna
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Ärendet
Besök av revisorerna ang redogörelse för resultatet i granskningsrapporten
"Grundläggande granskning 2018 - Regionstyrelsen"
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till protokollet
Beslutsunderlag
 Protokoll Grundläggande granskning
 Grundläggande granskning av regionsstyrelsen 2018
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§105
Anmälan av utskottens protokoll
RS190025
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 lägga protokollen till handlingarna
Ärendet
Anmäles protokoll från
- Arbetsutskottet
- Hälso- och sjukvårdsutskottet
- Tillväxtutskottet
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 lägga protokollen till handlingarna
Beslutsunderlag
 Protokoll AU 190423
 Protokoll AU 190430
 Protokoll AU 190514
 Protokoll HSU 190423
 Protokoll HSU190430
 Protokoll HSU 190514
 Protokoll TU 190430
 Protokoll TU 190507
 Protokoll TU 190514
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§106
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
RS190024
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anteckna skrivelserna till protokollet
Beslutsunderlag
 Protokoll Svenskt Ambulansflyg Förbundsfullmäktige 2019-04-11
 Löfs nya försäkring
 Hallandstrafikens årsredovisning 2018
 Årsstämma Inera AB 2019-06-05
 Portföljrapport april 2019
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§107
Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 maj 2019
RS190028
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 lägga anmälningarna till protokollet
Ärendet
Anmälan av fattade delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 lägga anmälningarna till protokollet
Beslutsunderlag
 Anmälan av fattade delegationsbeslut 29 maj 2019
Expedieras till
Expedieras inte
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§108
Ansvarsfrihet och årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i
Halland
RS180021
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 notera årsredovisningen 2018 till handlingarna
 bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018
Ärendet
Regionfullmäktige ska enligt Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) behandla frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbund. Årsredovisning för 2018 för Samordningsförbundet i Halland
har inkommit.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 notera årsredovisningen 2018 till handlingarna
 bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Ansvarsfrihet och årsredovisning 2018
 Samordningsförbundets årsredovisning 2018
Expedieras till
Samordningsförbundet i Halland
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§109
Årsredovisning 2018 Region Hallands samförvaltade stiftelser
RS190670
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 notera Årssammandrag 2018 Region Hallands samförvaltade stiftelser
Ärendet
Nordea Private Banking ansvarar för förvaltningen av Region Hallands stiftelser.
Förvaltningsbesättelser för de samförvaltade stiftelserna har nu upprättats och
sammansträlls i ett årssammandrag.
Det sammanlagda förvaltade kapitalet har ett bokfört värde på 6 077 481 kronor.
Under hela året har utdelning i enlighet med stiftelseförordnandet skett med 233 613
kronor.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 notera Årssammandrag 2018 Region Hallands samförvaltade stiftelser
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisningar 2018 - Region Hallands samförvaltade
stiftelser
 Årsredovisningar för Region Hallands samförvaltade stiftelser
 Årssammandrag 2018 Region Hallands samförvaltade stiftelser
Expedieras till
Beslutet ska ej expedieras
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§110
Demokratiberedningens revision av regionfullmäktiges
arbetsordning
RS181117
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 överlämna ärendet till regionfullmäktige för handläggning
Ärendet
En tillfällig demokratiberedning inrättades i samband med fullmäktiges beslut om
politisk organisation för innevarande mandatperiod. Beredningen skulle arbeta under
år 2019.
Demokratiberedningen fick bland annat till uppgift att titta på eventuella ändringar i
fullmäktiges arbetsformer. Vid sina sammanträden under våren 2019 har
demokratiberedningen diskuterat fullmäktiges arbetsordning. Demokratiberedningen
föreslår ändringar i fullmäktiges arbetsordning.
Demokratiberedningen lämnar sitt beslutsförslag direkt till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ges dock tillfälle att yttra sig i ärendet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 överlämna ärendet till regionfullmäktige för handläggning
Beslutsunderlag
 Regionstyrelsens yttrande om demokratiberedningens förslag
 Ändringar i regionfullmäktiges arbetsordning
Expedieras till
Expedieras ej
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§111
Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen
RS190519
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anta förslag till yttrande
Ärendet
Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska
investeringsprocessen. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om
svar 15 maj 2019.
Regionstyrelsens yttrande bifogas.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 anta förslag till yttrande
Beslutsunderlag
 Revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Yttrande granskning av investeringsprocessen
 Revisionsrapport Granskning av investeringsprocessen
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§112
Region Halland Uppföljningsrapport 1 2019
RS190037
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 erinrar om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att
inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska
uppnås. Berörda driftnämnder är kallade till RSAU för att presentera och föra
en dialog kring sin åtgärdsplan
 med ett godkännande överlämna Region Halland uppföljningsrapport 1 2019
till regionfullmäktige
Yrkande
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på
 Att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för
prognostiserade underskott uppkomna 2019 i regionstyrelsens
ansvarsområden (där regionstyrelsen är ansvarig nämnd) senast den 30 juni.
Åtgärdsplanen ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2020.
 Att driftsnämnder med prognostiserade underskott 2019 skall inkomma med
en skriftlig åtgärdsplan senast den 30 juni. Åtgärdsplanen ska redovisa hur en
ekonomi i balans ska uppnås senast 2020.
 Att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att till nästa regionstyrelse
presentera en fullkomlig handlingsplan för de totala prognostiserade
underskotten för 2019. Handlingsplanen ska redovisa hur en ekonomi i balans
ska uppnås senast 2020.
 Att med ett godkännande överlämna Region Halland uppföljningsrapport 1
2019 till regionfullmäktige.
Propositionsordning
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag och Socialdemokraternas förslag och finner
att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag röstar nej.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen
Vid votering lämnas åtta ja-röster (GunMarie Stenström (M), Elisabet Babic (M), Per
Stenberg (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Benny Strandberg (KD),
Tommy Rydfeldt (L) och Helene Andersson (C)) och fem nej-röster (Lise-Lotte
Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S),
och Patrik T Nilsson (S)). Två ledamöter (Stina Isaksson (SD) och Erik Hellsborn
(SD)) avstår från att rösta.
Reservation
Skriftlig reservation lämnas från Socialdemokraterna och bifogas protokollet.
Reservationen är undertecknad Lise-Lotte Bensköld Olsson för den
socialdemokratiska regionstyrelsegruppen.
Protokollsanteckning
Ej tjänstgörande ersättaren Agnes Hulthén, V, antecknar till protokollet att hon
instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.
Ärendet
Region Hallands resultat för 2019 prognostiseras till -158 mnkr vid årets slut, vilket är
170 mnkr sämre än årsbudgeten. Efter några år med resultat kring nollstrecket, så
pekar årets resultat på en tydlig resultatförsämring. I resultatet ingår en orealiserad
finansiell värdeförändring (intäkt) enligt den nya redovisningsmodellen med 64 mnkr.
Exkluderas denna orealiserade intäktspost uppgår det prognostiserade resultatet till 222 mnkr.
Den negativa prognosen beror främst på underskott inom Regionstyrelsens hälsooch sjukvårdsfinansiering med 84 mnkr, där kostnader inom läkemedelsområdet (50
mnkr) och vårdgarantin (40 mnkr) utgör de enskilt största underskotten. Vårdgarantin
har använts i högre utsträckning än planerat för att klara det ökade inflödet till den
specialiserade vården. Läkemedelsbudgeten utgår normalt från Socialstyrelsens
beräkningar och anpassas efter Hallands förutsättningar. Uppräkningen av 2019 års
läkemedelsbudget justerades ned något samtidigt som kostnadsutvecklingen är
högre än förväntat hittills i år.
De driftnämnder som prognostiserade negativa resultat i månadsrapporten efter
februari anmodades att inkomma med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans.
Detta gäller Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden
Ambulans diagnostik och hälsa och Driftnämnden Regionservice.
Pågående processer, projekt och satsningar inom fokusområdena Hög attraktivitet,
Stark konkurrenskraft och Fler i arbete fortskrider enligt plan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

Region Halland tillhör de regioner i landet med bäst tillgänglighet inom den
specialiserade vården. Senaste trycksårsmätningen visar att Halland förbättrat sitt
resultat avsevärt jämfört med föregående års mätning. Produktionen av vård under
årets första månader löper i stort enligt plan men inom närsjukvården (privata och
regiondrivna) minskar sköterskebesöken under årets första tre månader med 14
procent ( cirka 15 000 besök). Besök till sköterskor i närsjukvården är från och med
årsskiftet avgiftsbelagda vilket sannolikt är en bidragande orsak.
Hälso- och sjukvården i Halland står inför stora förändringar som en följd av ökade
förväntningar och behov från invånarna, demografisk- och digital utveckling samt nya
behandlingsmetoder och läkemedel. Arbete och analyser pågår enligt plan inom
årets fokusområden för hälso- och sjukvården; Möta fler behov nära, Sammanhållen
vård, Kunskapsstyrning: hjärtsjukvård samt digitalisering.
Den positiva trenden inom personalområdet fortsätter. Sjukfrånvaro,
personalomsättning samt utnyttjande av bemanningspersonal håller sig inom årets
beslutade målvärden.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 erinrar om tidigare beslut att driftnämnder med underskott anmodas att
inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska
uppnås. Berörda driftnämnder är kallade till RSAU för att presentera och föra
en dialog kring sin åtgärdsplan
 med ett godkännande överlämna Region Halland uppföljningsrapport 1 2019
till regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Region Halland uppföljningsrapport 1 2019
 RegionHallanduppföljningsrapport12019_8052019
Expedieras till
Samtliga driftnämnder
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Skriftlig reservation från Socialdemokraterna
Paragraf 112 Region Halland Uppföljningsrapport 1 2019

Reservation avseende ärende 13, UR 1 2019
Budgeten för 2019 bygger på att samtliga nämnder ska ha en budget i balans. Den innehåller även
uppskattade effektiviseringar på drygt 72 mkr samt en central effektiviseringspost på 122 mkr.
Nu när UR 1 presenteras så kan vi konstatera att det prognostiserade resultatet uppgår till -158 mkr
alternativt -222 mkr (om en orealiserad intäktspost på 64 mkr räknas in).
Det är osannolikt att de uppskattade effektiviseringarna i sin helhet kommer att hämtas hem under
året.
Vi i oppositionen ser med oro på att regionens verksamheter kommer klara att hämta hem det som
krävs och vi vill se kraftfullare åtgärder och uppföljning av uppkomna prognostiserade underskott.
Regionstyrelsens beslut den 29 maj 2019 som togs av majoriteten (M, C, L och KD) i Region
Halland med stöd av SD anser vi är för svagt och otydligt. Det bygger på ett tidigare fattat beslut från
Regionstyrelsen den 3 april där driftsnämnderna uppmanades att snarast inkomma med en
åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås.
Att efter nästan två månader återupprepa och påminna driftsnämnderna att de ska inkomma med
åtgärdsplaner samt upplysa att berörda nämnder är kallade till RSAU för att presentera och föra
dialog kring sin åtgärdsplan är både vagt och otydligt.
Vi anser att det finns allt för mycket otydlighet i både detta och tidigare beslut. Som exempel så har
det inte angivits inom vilken tid ska åtgärdsplanerna komma in. Dialogerna med nämnderna kommer
ske under senare delen av juni, då har nästan halva året gått och eventuella större åtgärder som
behöver vidtas kommer sannolikt inte igång förrän en bit in på hösten.
I vårt förslag ville vara tydliga med vilka tider som gäller, när ska en åtgärdsplan vara inne, när
förväntas en ekonomi i balans vara uppnådd men vi lyfte även Regionstyrelsens egna
ansvarsområden som även de är i obalans.
Där ville vi att RSAU skulle ta fram en åtgärdsplan för dessa underskott samt att ta fram en
fullkomlig handlingsplan för de totala prognostiserade underskotten för 2019.
Halmstad den 29 maj 2019
För den socialdemokratiska regionstyrelsegruppen
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Socialdemokraterna Regiongruppen i Halland
Älesvägen 2 302 58 Halmstad T: 035-104135

http://www.socialdemokraternahalland.se/
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Sammanträdesdatum
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Regionstyrelsen

§113
Uppföljning av hälso- och sjukvårdsstrategin samt
kompetensförsörjningspolicyn
RS190725
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna att uppföljningen av hälso- och sjukvårdsstrategin och
kompetensförsörjningspolicyn fortsättningsvis inte särredovisas till
regionfullmäktige, utan blir en del av tjänstepersonernas underlag i
planeringsförutsättningarna inför mål- och budgetarbetet
Ärendet
Regionkontoret har föreslagit att hälso- och sjukvårdsstrategin och
kompetensförsörjningspolicyn följs upp i samband med framtagandet av
planeringsförutsättningar inför mål- och budget 2021-2023 istället för i
uppföljningsrapporteringen och i årsbokslutet (som har angetts i berörda dokument).
Skälet till detta är ett planerat förändrat arbetssätt där uppföljningen av strategierna
(och policyn) istället ska fungera som faktaunderlag för budget- och
planeringsprocessen. Mål- och budgetdokumentet ska ange vad som primärt ska
följas upp i uppföljningsrapporter och årsredovisning, inte strategierna. Strategin (och
policyn) är instruerande och vägledande om vad som bör följas upp. 2019 utgör
samtidigt ett omställningsår då ny styrmodell är under utarbetande, vilket också
begränsar förvaltningens förutsättningar för att följa upp samtliga delar i angivna
dokument.
Det ska i sammanhanget anges att flera av de angivna fokusområdena i både hälsooch sjukvårdsstrategin och kompetensförsörjningspolicyn ingår i mål- och
budgetarbetet: sammanhållen vård, hjärtsjukvård, digitalisering och möta fler behov
nära, utvecklande av nya former för regionens kompetensutveckling, tydlig och
transparent process för rekrytering av chefer, samt uppföljning av verksamhetsmått
av grunduppdraget.
Då det är fullmäktige som antagit såväl hälso- och sjukvårdsstrategin som
kompetensförsörjningspolicyn ska fullmäktige underrättas om och ta ställning till
föreslagen justering av uppföljningen.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna att uppföljningen av hälso- och sjukvårdsstrategin och
kompetensförsörjningspolicyn fortsättningsvis inte särredovisas till
regionfullmäktige, utan blir en del av tjänstepersonernas underlag i
planeringsförutsättningarna inför mål- och budgetarbetet
Beslutsunderlag
 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsstrategin och
kompetensförsörjningspolicyn
Expedieras till
Ekonomikontoret
Paragrafen är justerad
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§114
Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
RS181127
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022 i enlighet med
bilagt förslag
 fastställa patientavgifter och övriga avgifter enligt bilaga 1
 fastställa Hälso- och sjukvårdspeng i Vårdval Halland enligt bilaga 2
 fastställa barntandvårdspeng 2020 enligt bilaga 3
 fastställa ersättningsnivå inom Vårdval Specialiserad vård enligt bilaga 4
 fastställa skattesatsen till 11,40 för 2020
 medge Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för
kollektivtrafiken om högst tre (3) procent
 ge regionstyrelsen i uppdrag att besluta om utredningsuppdrag senast under
september 2019 gällande omställning av Hälso- och sjukvården, samt därtill
hörande nödvändiga fastighetsinvesteringar
Propositionsordning
Ordföranden finner att tre förslag föreligger: Regionstyrelsens arbetsutskotts
majoritets, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas.
Ordföranden ställer proposition på de alla tre, vart och ett för sig. Beslutar
regionstyrelsen enligt regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag? Beslutar
regionstyrelsen enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag? Beslutar
regionstyrelsen enligt Sverigedemokraternas förslag? Ordföranden finner att
regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag.
Votering är begärd och ska verkställas.
Ordföranden utser regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag till huvudförslag
och ska nu hitta ett motförslag till huvudförslaget.
Kan regionstyrelsen utse Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
motförslag till regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag? Kan regionstyrelsen
utse Sverigedemokraternas förslag till motförslag till regionstyrelsens arbetsutskotts
majoritets förslag? Ordföranden finner att regionstyrelsen utser Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets förslag till motförslag.
Votering är begärd och ska verkställas.
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Votering
För att avgöra vilket yrkande som är motförslag i huvudvoteringen uppläses och
godkänns följande voteringsproposition.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Vid votering lämnas fem ja-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané
Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), och Patrik T Nilsson (S)) och två
nej-röster (Stina Isaksson (SD), Erik Hellsborn (SD)). Åtta ledamöter (GunMarie
Stenström (M), Elisabet Babic (M), Per Stenberg (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina
Karlsson (C), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L) och Helene Andersson
(C) avstår från att rösta.
Ordföranden finner att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag är motförslag
i huvudvoteringen.
Huvudvotering
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Vid votering lämnas åtta ja-röster (GunMarie Stenström (M), Elisabet Babic (M), Per
Stenberg (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Benny Strandberg (KD),
Tommy Rydfeldt (L) och Helene Andersson (C)), fem nej-röster (Lise-Lotte Bensköld
Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S), och Patrik
T Nilsson (S)). Två ledamöter (Stina Isaksson (SD) och Erik Hellsborn (SD) avstår
från att rösta.
Reservation I
Lise-Lotte Bensköld Olsson, Per Stané Persson, Jonas Strand, Therese Stoltz, och
Patrik T Nilsson samtliga tillhörande Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för
eget och Vänsterpartiets förslag.
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Reservation II
Erik Hellsborn och Stina Isaksson tillhörande Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Ej tjänstgörande ersättarna Agnes Hulthén, V och Svein Henriksen (MP), antecknar
till protokollet att de instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.
Ärendet
Idag är vi cirka 330 000 hallänningar vilket ska jämföras med 230 000 invånare för
cirka 40 år sedan. Ser vi till den prognostiserade utvecklingen kan vi konstatera att
Halland kommer fortsätta växa med ungefär 60 000 invånare fram till 2040.
Men den positiva befolkningsutvecklingen leder oss också fram till den största
utmaningen som vi behöver ta höjd för redan nu - den demografiska utvecklingen. Vi
blir allt äldre och om tio år är vi 10 000 fler hallänningar som är över 80 år, jämfört
med i dag. Det betyder att färre behöver försörja fler.
Den demografiska utvecklingen betyder att kostnaderna ökar i snabbare takt än
skattekraften. Vi behöver därför fortsätta att minska kostnadsökningen och alla
verksamheter har krav på sig att effektivisera. Det kommer att krävas omställning av
hälso- och sjukvården för att möta utmaningarna och för att möjliggöra det höjs
skatten.
Planering för omställningsarbetet startar omedelbart. Regionstyrelsen kommer
senast i september att fatta beslut om ett utredningsuppdrag gällande omställning av
Hälso- och sjukvård, samt därtill nödvändiga fastighetsinvesteringar
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet föreslår regionstyrelsen besluta att
regionfullmäktige beslutar att
 fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022 i enlighet med
bilagt förslag
 fastställa patientavgifter och övriga avgifter enligt bilaga 1
 fastställa Hälso- och sjukvårdspeng i Vårdval Halland enligt bilaga 2
 fastställa barntandvårdspeng 2020 enligt bilaga 3
 fastställa ersättningsnivå inom Vårdval Specialiserad vård enligt bilaga 4
 fastställa skattesatsen till 11,40 för 2020
 medge Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för
kollektivtrafiken om högst tre (3) procent
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ge regionstyrelsen i uppdrag att besluta om utredningsuppdrag senast under
september 2019 gällande omställning av Hälso- och sjukvården, samt därtill
hörande nödvändiga fastighetsinvesteringar

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Mål och Budget 2020-2022
 Mål och budget 2020-2023 ver. 190513_inkl tabeller
 Bilaga 1 Patientavgifter och övriga avgifter 2020 ver 2019-05-03
 Bilaga 2 ersättningsnivåer 2020 Vårdval Halland närsjukvård
 Bilaga 3 Barntandvårdspeng 2020
 Bilaga 4 Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård 2020
 Mål och Budget 2020 V och S förslag slutgiltig version
 Bilaga Barntandvårdspeng 2020 1.0 oppositionens förslag
 Bilaga ersättningsnivåer 2020 Vårdval Halland närsjukvård 1.04 per 20190521
Oppositionen
 Bilaga X Patientavgifter och övriga avgifter 2020 2019-04-03
Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser
Paragrafen är justerad
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§115
Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland
specialiserade öppenvård samt mål 2020
RS190244
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval
Halland specialiserad öppenvård 2020
Yrkande
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på att avveckla modellen Vårdval Halland i
Specialiserad vård.
Propositionsordning
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan
regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts majoritet och Socialdemokraternas
förslag och finns att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskotts majoritet.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts majoritets förslag
röstar ja.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag röstar nej.
Vid votering lämnas tio ja-röster (GunMarie Stenström (M), Elisabet Babic (M), Per
Stenberg (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Benny Strandberg (KD),
Tommy Rydfeldt (L), Stina Isaksson (SD), Erik Hellsborn (SD) och Helene Andersson
(C)), fem nej-röster (Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas
Strand (S), Therese Stoltz (S), och Patrik T Nilsson (S)).
Reservation
Skriftlig reservation lämnas från Socialdemokraterna och bifogas protokollet.
Reservationen är undertecknad Lise-Lotte Bensköld Olsson för den
socialdemokratiska regionstyrelsegruppen.
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Protokollsanteckning
Ej tjänstgörande ersättarna Agnes Hulthén, V och Svein Henriksen (MP), antecknar
till protokollet att de instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.
Ärendet
En årlig översyn och revidering skall göras inför varje nytt verksamhetsår. 2020 års
revidering är gjord efter politiska beslut med syfte att förtydliga och säkerställa
innehållet för leverantörerna i Vårdval Halland specialiserad öppenvård.
Samtliga avsnitt är genomgångna
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts majoritet föreslår regionstyrelsen
besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att
 fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval
Halland specialiserad öppenvård 2020
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Vårdval Halland specialiserad öppenvård - mål 2020
 Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland
specialiserad öppenvård 2020
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatri
Privata vårdgivare Vårdval Halland specialiserad öppenvård
Paragrafen är justerad
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Skriftlig reservation från Socialdemokraterna
Paragraf 115 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland
specialiserade öppenvård samt mål 2020

Reservation från socialdemokraterna avseende Ärende 16, Vårdval
Halland specialiserad vård
Region Halland har LEAN som verksamhetsidé. Förutsättningarna för ett lyckat LEANimplementerande är kopplat till minskad komplexitet i organisationen.
Ineffektiva system som modellen vårdval i specialiserad vård behöver därför avvecklas. Modellen är
för resurskrävande när det gäller administration och uppföljningar. Resurserna ska istället användas
till att ge Hallands invånare en bättre vård.
Vårdval inom specialiserad vård finns inom två områden. De kommer krävas olika sätt att hantera en
avveckling av dessa och det är vi väl medvetna om.
I den form modellen är idag är den inte ändamålsenlig och det är vårt skäl till att vi föreslår en
avveckling av modellen Vårdval Halland i Specialiserad vård.

Halmstad den 29 maj 2019
För den socialdemokratiska regionstyrelsegruppen
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Socialdemokraterna Regiongruppen i Halland
Älesvägen 2 302 58 Halmstad T: 035-104135

http://www.socialdemokraternahalland.se/
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§116
Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland
närsjukvård samt mål 2020
RS190563
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval
Halland närsjukvård 2020
Yrkande
Per Stané Persson (S) yrkar på följande tillägg till beslutet:
Vårdenheterna ska följa tillämpliga delar av Region Hallands riktlinjer för det interna
klimat- och miljöarbetet, såsom;
 Att reducera koldioxidutsläppen med 80 procent till 2025 i verksamheterna.
 Informera vårdtagare om läkemedels påverkan och hur man själv kan bidra till
att minska miljöpåverkan.
 Att minska användningen av miljöbelastande engångsmaterial och kemikalier.
Propositionsordning
Sedan överläggningarna avslutats finner ordföranden att det finns ett huvudförslag,
nämligen regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskottets förslag. Beslutar
regionstyrelsen enligt regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts förslag.
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens hälso- och
sjukvårdsutskotts förslag. Sedan ställer ordföranden proposition mellan att avslå eller
tillstyrka Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutat
avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.
Den som vill avslå Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar nej.
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Vid votering lämnas åtta ja-röster (GunMarie Stenström (M), Elisabet Babic (M), Per
Stenberg (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina Karlsson (C), Benny Strandberg (KD),
Tommy Rydfeldt (L) och Helene Andersson (C)) och fem nej-röster (Lise-Lotte
Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S),
och Patrik T Nilsson (S)). Två ledamöter (Stina Isaksson (SD) och Erik Hellsborn
(SD) avstår från att rösta.
Reservation
Lise-Lotte Bensköld Olsson, Per Stané Persson, Jonas Strand, Therese Stoltz, och
Patrik T Nilsson samtliga tillhörande Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för
eget förslag.
Protokollsanteckning
Ej tjänstgörande ersättarna Agnes Hulthén, V och Svein Henriksen (MP), antecknar
till protokollet att de instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet.
Ärendet
En årlig översyn och revidering skall göras inför varje nytt verksamhetsår avseende
mål och uppdrag. 2020 års revidering är gjord efter politiska beslut med syfte att
förtydliga och säkerställa innehållet för leverantörerna i Vårdval Halland närsjukvård.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att
 fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval
Halland närsjukvård 2020
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Vårdval Halland närsjukvård uppdragsbeskrivning och
förfrågningsunderlag samt mål 2020
 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval i närsjukvård
2020_master
Expedieras till
Samtliga driftnämnder
Vårdval Halland privata verksamhetschefer
Paragrafen är justerad
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§117
Åtgärder för att säkerställa driften i köken på Hallands sjukhus
Varberg och Halmstad fram till 2025
RS160236
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 genomföra nödvändiga livtidsförlängande åtgärder i befintliga kök på Hallands
sjukhus Varberg och Halmstad med nuvarande system fram till som längst
2025
 ge driftnämnden Regionsservice i uppdrag att säkerställa nödvändiga
investeringar fram till 2025 på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad
 skyndsamt arbeta vidare med att fram en långsiktig lösning för
kostförsörjningen i Halland kopplad till utmaningarna för våra fastigheter och
hälso- och sjukvårdens utveckling i Halland
Ärendet
Regionstyrelsen gav 2018 Regionkontoret i uppdrag att utreda framtida
kostförsörjning. Utredningen redovisades i januari 2019. Den påvisade att frågan är
komplex och innebar svåra avvägningar eftersom det finns utmaningar kopplat till
fastigheter och hälso- och sjukvårdens utveckling i Halland i båda alternativen.
Regionstyrelsen fattade beslut att lägga slutrapporten till handlingarna.
Ställningstagande behöver göras för att komma ett steg närmre den framtida
kostförsörjningen i Region Halland. Ett alternativ som utredningen föreslog var:
• Livtidsförlängande åtgärder i nuvarande kök med nuvarande system.
Detta alternativ har utifrån rådande omständigheter kring utmaningar kopplat till
fastigheter och hälso- och sjukvårdens utveckling i Halland bedömts som det
kortsiktiga mest lämpliga och styrelsen ger i uppdrag till Regionkontoret att gå vidare
med livstidsförlängande åtgärder i nuvarande kök till en uppskattad kostnad på 2,0
mn kr/år (täcker dock inte större systemhaveri) fram tills 2025.
Utöver detta så är den uppskattade investeringskostnaden för köken avseende
köksutrustning, matvagnar och truckar 30 m nkr fram tills 2025 vilket ska säkerställas
via driftnämnden Regionservice.
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Parallellt med att detta arbete pågår så genomför Regionservice en standardisering
av sina tjänster som kommer att påverka framtida kostförsörjning. Regionkontoret
arbetar skyndsamt vidare med att ta fram planen för att bemöta framtida utmaningar
kopplat till fastigheter och hälso- och sjukvårdens utveckling i Halland. Dessa två
arbeten kommer att ge ny kunskap och ge oss bättre förutsättningar inför beslutet om
val av framtida kostförsörjning i Region Halland.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 genomföra nödvändiga livtidsförlängande åtgärder i befintliga kök på Hallands
sjukhus Varberg och Halmstad med nuvarande system fram till som längst
2025
 ge driftnämnden Regionsservice i uppdrag att säkerställa nödvändiga
investeringar fram till 2025 på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad
 skyndsamt arbeta vidare med att fram en långsiktig lösning för
kostförsörjningen i Halland kopplad till utmaningarna för våra fastigheter och
hälso- och sjukvårdens utveckling i Halland
Beslutsunderlag
 Åtgärder för att säkerställa driften i köken på Hallands sjukhus Varberg och
Halmstad fram till 2025
 Slutrapport Framtida kostförsörjning i Region Halland
Expedieras till
Driftsnämnden Regionservice
Driftsnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatri
Paragrafen är justerad
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§118
Förstudie gällande fastigheten Borgen 10 i Halmstad
RS190412
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta förstudie gällande nybyggnation
samt ombyggnation inom fastighet Borgen 10 i Halmstad till en kostnad om
1000 tkr . Kostnaden för förstudien tas av fastlagd ram för
fastighetsinvestering
Ärendet
I samband med en utredning kring framtidens arbetsplats på Regionkontoret, har
behov av förändrade lokaler uppkommit.
Regionfastigheter ser att lokalernas förutsättningar inte tillgodoser verksamheternas
behov.
Då fastigheten Bredsidan 10 är beslutad att försäljas föreligger ett lokalbehov för de
nuvarande hyresgästerna, som tills vidare kommer att inhysas i en extern förhyrning.
Samordningsvinster finns i att samla verksamheter som finns utspridda geografiskt
idag, såsom verksamheter i fastighet Bredsidan 10 med flera.
Förstudieuppdraget omfattar nybyggnation samt genomlysning av befintlig
verksamhets lokalbehov och möjligheter för ombyggnation av befintliga lokaler för att
tillgodose verksamheternas krav på ändamålsenliga och moderna lokaler.
En styrgrupp samt arbetsgrupp föreslås tillsättas med utsedda deltagare för
framtagandet av förstudien.
Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är grunden för förstudiens omfattning.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 ge Regionfastigheter i uppdrag att upprätta förstudie gällande nybyggnation
samt ombyggnation inom fastighet Borgen 10 i Halmstad till en kostnad om
1000 tkr . Kostnaden för förstudien tas av fastlagd ram för
fastighetsinvestering
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Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Förstudieuppdrag Kv Borgen 10
Expedieras till
Driftnämnden Regionservice
Driftnämnden Närsjukvård
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§119
Begäran om förstudie för
verksamhetsanpassning/teknikinvesteringar, Getinge vårdcentral –
Getinge-Brogård 1:114
RS190338
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 ge Regionfastigheter i uppdrag att ta fram en förstudie gällande
lokalanpassning/fastighetsinvestering på Vårdcentral Getinge till en kostnad
om 1 000 000 kr. Utgiften för förstudien tas inom fastlagd investeringsram för
2019
Ärendet
Närsjukvården har ett behov av att genomföra lokalanpassningar för att kunna
effektivisera flödena på vårdcentralen i Getinge. Dessa behov tillsammans med
omfattande reinvesteringsbehov på fastigheten i form av ex. avloppstammar,
klimatskal, ytskikt etc. gör att en förstudie krävs för att kunna genomblicka de
verksamhets- samt fastighetsmässiga konsekvenser en sådan ombyggnation får.
Förstudien ska beskriva två alternativ där alt. 1 visar på en lösning med anpassning
av befintlig byggnad. Alternativ 2 ska visa på lösning i form av nyproduktion på
befintlig placering där de båda alternativen kan ställas mot varandra.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 ge Regionfastigheter i uppdrag att ta fram en förstudie gällande
lokalanpassning/fastighetsinvestering på Vårdcentral Getinge till en kostnad
om 1 000 000 kr. Utgiften för förstudien tas inom fastlagd investeringsram för
2019
Beslutsunderlag
 Begäran om förstudie för verksamhetsanpassning/teknikinvesteringar, Getinge
VC – Getinge-Brogård 1:114
Expedieras till
Driftnämnden Närsjukvård
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§120
Anpassning av lokaler för Psykiatri - Vårdenhet Hyltebruk (Nittebo
1:89)
RS190522
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 rivning av byggnad 007/008 på VE Hyltebruk får ske till en kostnad av 1,5 mkr.
Kostnaden för rivning tas av Regionfastigheters driftbudget för 2019
Regionstyrelsen beslutar för egen del att
 ge regionfastigheter i uppdrag att genomföra anpassning av nya lokaler för
psykiatri till en kostnad om 3,1 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram
för 2019.
Ärendet
Driftnämnden Psykiatrin har beslutat om fortsatt verksamhet i Hylte. Verksamheten
bedrivs i dag i by 007 och 008. Dessa lokaler är inte ändamålsenliga och att
tillgänglighetsanpassa dessa lokaler är förenat med väldigt stora kostnader.
Byggnaderna föreslås därför rivas och nya lokaler erbjuds därefter psykiatrin i by
001. Dessa lokaler är idag tomställda och inbringar ingen hyresintäkt till Region
Halland. Psykiatrin kommer ej heller att erhålla någon ökning av sina driftskostnader
mot vad de har idag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
föreslå regionfullmäktige besluta att
 rivning av byggnad 007/008 på VE Hyltebruk får ske till en kostnad av 1,5 mkr.
Kostnaden för rivning tas av Regionfastigheters driftbudget för 2019
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta för egen del att
 ge regionfastigheter i uppdrag att genomföra anpassning av nya lokaler för
psykiatri till en kostnad om 3,1 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram
för 2019.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 VE Hyltebruk, Lokalanpassning by 001 för psykiatrin samt rivning av
psykiatrins gamla lokaler by 007/008.
Expedieras till
Driftnämnd Psykiatri
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§121
Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av byggnad
i samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem
RS190657
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 genomföra tillbyggnation av teknikbyggnad
 utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2020 och 2021
Ärendet
Regionfastigheter har i samband med statusinventeringen uppmärksammat
förbättringsområden kring försörjningssystemen på Hallands sjukhus, Varberg. De
system det gäller är el-försörjning och kylförsörjning.
För att lösa dessa erfordras en tillbyggnad av befintlig försörjningsbyggnad 009.
Tillbyggnaden uppgår till totalt 550m2 BTA.
Kostnaden för projektet är upptaget i budget 2020 och 2021, detta ärende avser
endast beslut för tillbyggnationen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 genomföra tillbyggnation av teknikbyggnad
 utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2020 och 2021
Beslutsunderlag
 Ny byggnad för robust el-försörjning och kyl - Hallands sjukhus (Getakärr 6:16)
 Översiktsplan Kyla och Reservkraft
 Kortfattad beskrivning Kyla och Reservkraft - Hallands sjukhus Varberg (HSV)
 Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av byggnad i
samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem.
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Psykiatri
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§122
Ekorren 4 , Ombyggnad för avfallsstation - Vapnöhöjden Halmstad
RS190616
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra ombyggnation inom fastighet
Ekorren 4 i Halmstad till en kostnad om 3000 tkr
 investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvestering 2019
Ärendet
I samband med en riskanalys på avfallsstationen på Vapnöhöjden i Halmstad
uppmärksammades några förbättringområden. Dessa kommer i detta projekt att
åtgärdas. Omfattningen innebär att anläggningen förses med förbättrad säkerhet i
och kring fraktionerna för att säkerställa arbetsmiljön. Exempel på åtgärder är bland
annat utöka avfallsstationens yta, förbättra flödet inom området, förbättra skyltning
samt att avskärma området.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
 ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra ombyggnation inom fastighet
Ekorren 4 i Halmstad till en kostnad om 3000 tkr
 investering tas av fastlagd ram för fastighetsinvestering 2019
Beslutsunderlag
 Ombyggnad för avfallsstation Vapnöhöjden HSH
Expedieras till
Driftnämnden Hallands Sjukhus Halmstad
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§123
Förvärv av fastighet Fastarp 2:172 (del av) Varbergs kommun
(Tvååker) (tillägg till beslut)
RS170855
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna köpekontrakt mellan Region Halland och Varbergs Bostad
avseende förvärv av Varberg Fastarp 2:172 (del av)
Ärendet
Varbergs bostad låter meddela att de inskickat ansökan om fastighetsdelning till
Lantmäteriet i november 2018 och nu fått besked att det kan dröja fram till våren
2020 innan ärendet hunnit handläggas och vunnit laga kraft. Detta innebär stora
konsekvenser dels då vi har ett angeläget ärende att ansöka om bygglov på
paviljonger ( 18 boenden) samt att takrenovering som är förestående kan påbörjas
för att inte förvärra skaderiskerna i byggnaderna. Dessa två faktorer är beaktade
tidigare i värdering och prisförhandling.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 godkänna köpekontrakt mellan Region Halland och Varbergs Bostad
avseende förvärv av Varberg Fastarp 2:172 (del av)
Beslutsunderlag
 Förvärv av fastighet Fastarp 2:172 (del av) Varbergs kommun (Tvååker)
 Bilaga 2 Utdrag fastighetsregistret
 Bilaga 3A Hyreskontrakt garage
 Bilaga 3B avtalsförteckning
 190506 Rev.8 Utkast Köpekontrakt för Fastarp 2_172 (del av)
Expedieras till
Driftnämnden Kultur och skola
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§124
Avsiktsförklaring Markarydsbanan
RS160578
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 godkänna avsiktsförklaring för Markarydsbanan
Ärendet
En avsiktsförklaring för Markarydsbanan finns framtagen och innehållet har nyligen
förankrats i Regionstyrelsens tillväxtutskott och med den ledande politiken i Laholms
kommun samt Trafikverket. Avsiktsförklaringen tas upp för beslut i Regionstyrelsen
och efter det kan arbetet med medfinansieringsavtal mellan parterna ta vid.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 godkänna avsiktsförklaring för Markarydsbanan
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring Markarydsbanan
 Avsiktsförklaring Markarydsbanan slutlig
Expedieras till
Laholms kommun
Trafikverket
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§125
Svar på motion ang inför ett civilkuragepris
RS180595
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till att det inte följer vedertagna principer för
Region Hallands priser och utmärkelser
Yrkanden
Erik Hellsborn (SD) yrkar bifall till motionen. Stina Isaksson (SD) instämmer i
yrkandet.
Propositionsordning
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition mellan
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag och Sverigedemokraternas förslag och finner
att regionstyrelsen beslutat enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Vid votering lämnas 13 ja-röster (GunMarie Stenström (M), Lise-Lotte BensköldOlsson (S), Elisabet Babic (M), Per Stenberg (M), Gösta Bergenheim (M), Kristina
Karlsson (C), Benny Strandberg (KD), Tommy Rydfeldt (L), Per Stané Persson (S),
Jonas Strand (S), Therese Stoltz (S) Patrik T Nilsson (S) och Helene Andersson (C))
och två nej-röster (Stina Isaksson (SD) och Erik Hellsborn (SD)).
Reservationer
Erik Hellsborn och Stina Isaksson tillhörande Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

Ärendet
Erik Hellsborn, Sverigedemokraterna, föreslår i en motion att Region Halland inrättar
ett årligt civilkuragepris. Förslaget motiveras med att det känns viktigt att lyfta fram
personer som utgör goda exempel.
Region Halland har sedan länge vedertagna principer vad det gäller priser och
utmärkelser om att dessa ska anknytning till regionens ansvar och uppdrag – samt
att det finns en långsiktighet och ett strategiskt arbetssätt för att komma i fråga för ett
pris. Region Hallands ansvar är också att arbeta brett och långsiktigt och inte med att
belöna engångsinsatser som ett civilkuragepris skulle innebära – även om det
handlar om en behjärtansvärd insats.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till att det inte följer vedertagna principer för
Region Hallands priser och utmärkelser
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse svar på motion ang civilkuragepris
 Motion från Sverigedemokraterna - Inför ett civilkurage-pris
Expedieras till
Motionären
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§126
Region Hallands integration till patientorganisationerna
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till handlingarna
Ärendet
Information om Region Hallands integration med patientorganisationerna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till handlingarna
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-05-29
Regionstyrelsen

§127
Politikerutbildning om arbetsgivaransvaret
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till handlingarna
Ärendet
I uppdraget som förtroendevald politiker i Region Halland ingår att se till att regionen
har en tillräckligt god arbetsmiljö för alla som arbetar eller verkar i regionen, oavsett
kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, utbildning, bostadsort,
social ställning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I denna
utbildning får du kunskap om vilket ansvar styrelsen har i rollen som arbetsgivare,
vad som styr ansvarsfrågor kopplat till arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet och vad
detta ansvar innebär i praktiken. Du får också kunskap om vilket stöd som finns för
att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga ohälsa och
olycksfall och främja hälsa, samt vilket stöd du själv kan få som förtroendevald
politiker i Region Halland.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till handlingarna
Beslutsunderlag
 Arbetsmiljöansvar och krishantering förtroendevalda maj 2019
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Regionstyrelsen

§128
Besök från Öresundsinstitutet
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till handlingarna
Ärendet
Öressundsinstitutets VD och chefredaktör Johan Wessman informerar om och ger
sina perspektiv på aktuell utveckling i Öresundsregionen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen till handlingarna
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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